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Leder

Sommeren er her – i allefall  
i følge kalenderen. Varmen 
kommer bare sporadisk på besøk 
og regnet hilser på nesten daglig, 
men banen tåler det meste og 
er i topp stand. Gjestespillerne 
strømmer på, greenfee er opp 
med 30 prosent sammenlignet 
med i fjor og det er bra.

Banen er i glimrende stand og alle golferne skryter av den etter spill.  
All honnør til banemannskapet som yter maks for at vi skal ha de 
beste forholdene i landet. De lykkes! 

Juniorene har nå «sommerpause» dvs. det er ikke organisert  
trening, men turneringer og egentrening som står på programmet.  
Jan Wojtaszek har på utmerket måte satt seg inn i alle grupper og 
sammen med de andre trenerne satt sammen treningsgruppene. 
De er sant nok noen færre enn i fjor – 190 mot 235, men det er 
viktigere med kvalitet i trening fremfor kvantitet i trening. Tilbake-
meldingene fra trenere og foresatte er gode. Ikke slik å forstå at alt 
er perfekt, men det jobbes målrettet for å tilrettelegge for at barna/
ungdommene skal bli så gode som deres potensiale er.  Hvor gode 
er de? NM-lag junior er nylig avsluttet. Det ble sølv på jentene 
og bronse på guttene. Pallplass i begge klasser er bra og ser vi bak 
resultatene ser vi at nesten alle guttene på laget har flere år igjen som 
juniorer. På jentesiden manglet vi vår presumtivt beste. Våre trenere 
er dedikerte og gir mye av seg selv for at spillerne skal oppnå best 
mulig resultat. 

Vi har alltid hatt mange turneringer på Bogstad. Flest interne  
turneringer, men også eksterne. Pr. utgangen av juni er det avholdt 
96 turneringer med totalt 1996 deltagere!  Det er veldig mange! 
Kristin har full kontroll på alle sammen, hun forbereder og tilrette-
legger slik at gjennomføringene går prikkfritt. Derfor er hun ikke 
alltid tilgjengelig når spørsmål kommer fra resepsjonsdisken.

Med over 2200 medlemmer og ca. 1500 på venteliste og alle ting 

Daglig leder Niels Vik.

som skal håndteres blir summen MYE arbeid. De nye hjemme-
sidene ble så veldig bra, og ble lansert til planlagt tid takket være 
alt arbeidet våre folk gjorde. Mest av alt takket være Siv som hadde 
hendene, og hodet, fullt av detaljer og løsninger samtidig. 

Det er for mange som ikke betaler sin kontingent! Pr. slutten av juni 
er det fortsatt 175 medlemmer – store som små, aktive som passive 
som ikke har betalt årets kontingent. Det kan alltids skje uforutsette 
saker som gjør at likviditeten er anstrengt og at en regning må utsettes. 
Det skjønne vi, men vi har ikke forståelse for at man ikke tar kontakt 
med oss for å bli enige om en betalingsplan.

Det er dessverre mye trøbbel i forbindelse med det pågående arbeid 
med kunstisbanen til Bogstad Vinterparadis . Vi bruker mye unød-
vendig energi på dette. Foreløpig har ikke dette store økonomiske 
konsekvenser, men det kan komme.  Vi gleder oss til kunstisbanen 
blir ferdig.

I sommerperioden åpner vi banen for mer greenfeespill enn på vår/
høst. Alle får 5 dagers prebooking og ingen tider er forbeholdt med-
lemmene. De fleste av dere er erfaringsmessig på ferie likevel. Som 
Stephen sier; «its a new set of people in the summer. Different but 
they’re also nice».  Juli er den desidert største greenfeemåneden for 
oss, normalt dobbelt så mye som i juni. 

Det er fortsatt mange som ikke har hentet sin bag-tag. (Den blå 
i metall du vet.) Jeg ber om at alle som ikke har denne kommer 
innom kontoret en dag og henter den.

NM er like rundt hjørne. Turneringskomité og banestab gjør  
klar for å presentere en topp bane og gjennomføre et arrangement 
klubben kan være stolt av. For deg som må spille golf de dagene, se 
tilbudet fra Haga annet sted i bladet. Billigere enn det blir det ikke!
Ellers håper jeg alle nyter sommeren. Prioriter litt tid til golf i tillegg 
til alt annet dere skal rekke i ferien. La golfklubben bli en «friplass» 
for stress og mas. Vi skal gjøre vårt for at Bogstad skal være et  
fantastisk sted å være. 

NV

NM lag junior med sølv til jentene og bronse til guttene. Gratulerer!
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En våt og kald juni har ikke 
lagt demper på aktiviteten på 
forsommeren og det har vært 
yrende liv på Bogstad med 
svært fornøyde medlemmer  
og gjester som alle skryter av 
de fine forholdene på banen. 
På tross av umilde værguder  

er banen i meget god stand godt hjulpet av solid inn
sats fra John og hans stab, subair og banens suverene 
tekniske oppbygning. Vi kan være stolte av at Bogstad 
 byr på Norges beste forhold når man vurderer 
kvaliteten på alle gressflater.  

Når vi nå går inn i feriemåneden juli faller også belegget på banen. 
Derfor har vi som vanlig redusert greenfee i juli for å tiltrekke oss 
flere gjestespillere når våre medlemmer er på ferie. Dette har tidligere 
vært et populært tilbud som vi håper skal bidra godt i budsjettet 
også i år.

Vi arrangerer som kjent NM for damer og herrer den 26. - 29. juli. 
Banen vil gradvis bli preppet for arrangementet, og de som spiller 
i sommer vil nok merke at det lønner seg å holde ballen unna en 
langt mer utfordrende rough. Klubben trenger flere frivillige til ulike 
oppgaver for å kunne gjennomføre arrangementet slik vi ønsker, og 

Formannen har ordet

Formann Jan Aaseth.

jeg oppfordrer derfor alle som har mulighet til å avse litt tid denne 
helgen om å ta kontakt med klubben. Jeg håper også mange vil 
komme å se Norges beste spillere utfolde seg på Norges flotteste 
bane denne helgen.

Styret og administrasjon er opptatt av at banen alltid er i topp 
kondisjon og at medlemmene har god tilgang på teeoff-tider. For 
å få til dette må en del av våre medlemmer endre holdninger i 
forhold til booking, reparasjon av nedslagsmerker, tilbakelegging av 
oppslått torv og raking av bunkere. Det er nå sendt ut brev til gjen-
gangere med registrerte no-shows og vår marshall, Bob, har instruks 
om å påtale vennlig og bestemt spillere som ikke rydder opp etter 
seg. Jeg håper alle respekterer de konstruktive tilbakemeldingene 
slik at vi alle kan nyte golfrundene under optimale forhold. 

En runde på Bogstad bør ikke ta mer enn 4 timer og Bob har en 
viktig og utfordrende oppgave i å sørge for at det er flyt i spillet slik 
at alle skal få en god golfopplevelse. Bogstad har alltid vært kjent 
for å ha god flyt fordi vi har erfarne spillere som spiller effektivt, 
men det krever disiplin og bevissthet fra alle for å opprettholde 
dette inntrykket. Rutiner i forberedelse til et slag er viktig for de 
fleste golfspillere, men den enkelte må strebe etter å gjøre dette så 
effektivt som mulig slik at man ikke sinker spillet. 

Håper alle får oppleve fortreffelig golf i juli med skikkelig sommervær.

Golfhilsen fra Jan
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Vi gleder oss til å ta i mot norgeseliten i golf under  
Norgesmesterskapet i Golf, 26.29. juli.

PROGRAM (med forbehold om endringer)
25.juli Pro-Am
12:00 Registrering
12:30 Lunsj 
14:00 PRO-AM/Kjendisturnering, Shotgun, Texas Scramble
18:30 Premieutdeling

26.juli  Runde 1
09:00 Start formiddagspulje fra Hull 1
Startfelt:  93 Herrer og 33 Damer

27.juli  Runde 2
09:00 Start formiddagspulje fra Hull 1
Startfelt:  93 Herrer og 33 Damer

28.juli  Runde 3
09:00 Start fra Hull 1
Startfelt:  Herrer: 50 + delte etter cut runde 2
 Damer: 15 + delte etter cut runde 2

29.juli  Runde 4
09:00 Start fra Hull 1 etter lederballprinsipp
Startfelt:  Herrer: 50 + delte etter cut runde 2
 Damer:15 + delte etter cut runde 2

Norgesmesterskapet 

Presentert av 
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Norgesmesterskapet Bobs Corner

You must have seen the 
army of green keepers 
walking the fairways in 
the last few weeks  
– the reason? DIVOTS.

All divots  must be replaced and if this is done our course will 
improve very quickly!

Lighter Moments
I challenged a player at the bottom end of the driving range 
“What are you doing?” “I’m playing the 9th.” “But you are  
out of bounds” “ How was I to know that?” “Do you not see  
the white stakes?” “What are they for?”
 
I had a member ask me if I found a ball with his special mark 
on hole 1 could I please return it to him as he had been using  
it since last year (he was not Scottish).

Wild shots are very common. I have seen a player’s drive hitting 
the pumping station by the 16th tee – he was playing the 4th.

The other day I saw a player about to play from the Ladies  
tee on the 9th. “Which hole are you playing sir?” “The 7th.”

You should try being Course Marshall for a day   
- it’s a lot of fun!

Bob Gibb
Marshall

Kjære medlem,
Vi trenger fortsatt mange frivillige til Norgesmester-
skapet presentert av ToppGolf, 26.-29.juli. Vi har en 
klar målsetting om å markere oss positivt, og vi er 
avhengig av mange frivillige for å lykkes!

Vi har spesielt behov innen scorerapportering fra 
hvert 3. hull, samt andre nødvendige oppgaver.  
Full opplæring vil bli gitt for alle opp gaver.  
Alle frivillige får funksjonærantrekk og bevertning, 
samt en egen turnering for de frivillige søndag etter 
at NM er ferdig.

Vi trenger hjelp på følgende vakter:
Torsdag 26. juli 07.30-12.30 12.00-18.30
Fredag 27.juli 07.30-12.30 12.00-18.30
Lørdag 28.juli 07.30-12.00 11.30-16.00
Søndag 29.juli 07.30-12.00 11.30-16.00

Kontakt administrasjonen eller Erik Hagen om du 
kan bidra (erik@tornier.no)

Bli med og bidra til et fantastisk NM på Bogstad!

Hovedsponsorer:

Leverandører og utstillere

Medlemstilbud i NM-uka

Oslo Golfklubb har inngått en avtale med Haga GK  
om at klubbens medlemmer kan spille til redusert pris 
når NM arrangeres på Bogstad i uke 30.

Tilbudet er som følger: 
GreenFee er kr. 400,- per spiller,  
mens det for en 4-ball koster kr. 1200,-.
 

Invitasjon frivillige



Oslo Golfklubb, 8 - 9 september

Møt opp på Bogstad når
verdens beste kvinnelige golfspillere

møtes til Match Play!

www.suzanngolf.com                   /suzannprochallenge

     

Exclusive Partners:

Official Partners:

Media Partners:

Lorena Ochoa

Yani Tseng
Suzann Pettersen

Annika Sörenstam

Prosjekt1_Suzann ann Golf 183 x 258  01.06.12  06:22  Side 1
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Frankrikehus tilbyr kjøp av feriebolig i Frankrike 
i samarbeid med eiendomsselskapet Promeo Group. 
Selskapet er børsnotert i Frankrike og har vært aktive 
i det franske markedet siden 1977.

Fra Middelhavet til Alpene
Et attraktivt tilbud av eiendommer rundt 
Middelhavet,ved Golfanlegg, i Alpene og i de  
større byene, gir våre kunder en unik mulighet til  
å finne sin drømmebolig!

Gode leieinntekter i verdens mest besøkte land!
Franske myndigheter gir 19,6 prosent rabatt på 
feriebolig forutsatt at du forplikter deg til å leie ut 
boligen i minimum 6 måneder i året, over en  
20-årsperiode (leaseback). Dermed kan feriebolig  
i Frankrike bli en svært hyggelig investering.  
Rabatten tilsvarer merverdien som ferieboligen ble 
fritatt for ved bygging, ettersom myndighetene har  
ønsket å stimulere til utbygging av overnattings-
kapasitet siden 1977.

Denne muligheten er en godt bevart hemmelighet 
for nordmenn som planlegger å kjøpe feriebolig i 
Frankrike. 

For mer informasjon om våre flotte anlegg og finans-
ieringsmuligheter se på www.frankrikehus.no eller 
kontakt oss på  479 29 200.

- drømmen om det gode liv er nærmere enn du tror!

Frivillige til Suzann PRO
Suzann PRO Challenge blir et stort høydepunkt 
denne sesongen, og vi skal bidra til å gjøre dette  
til et suksessrikt arrangement for både spillere,  
publikum og gjester. Til det trenger vi mange  
fri villige, og oppgavene er mange, bl.a:

• Oppsett og nedtaking av profileringsmateriell

• Parkeringsvakter

• Sjåfører

• Adgangskontroll

• Publikumskontroll på banen

• Publikumsinformasjon

• Turneringsadministrasjon 

• Hospitality

Interesserte kan melde sin interesse til  
Erik Hagen på erik@tornier.no 
 

Sponsor av NM

Skatteregler favoriserer  
feriebolig i Frankrike
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Turneringer

Det ble favorittseier til Randi og Asbjørn Ramnefjell i årets Familie-
match. De spilte fantastisk sikkert og slo Grete og Svein Thon 8/7 i 
finalen. Da hadde de på veien klart kvalifiseringen med glans, slått 
Bye/Eskilsson 3/2 i kvartfinalen, og Madsens 6/4 i semifinalen.
Jens-Ove og Inger-Lise Hagen slo Madsens på 19. hull i kampen 
om 3.plassen. Kvalifiseringen ble som vanlig avsluttet med en hyg-
gelig rekemiddag.

Vi gratulerer alle Premievinnerne.

Lørdag 9. juni ble den årlige barneturneringen Sarah 
& Carl’s Cup og Anthony’s Minipokal som arrangeres 
av Stephen Newey og hans familie, avholdt på Bogstad. 
Det ble spilt i ulike klasser fordelt etter alder og handi
cap. Det ble en vellykket dag på Bogstad med mange 
vinnere og imponerende innsats fra samtlige deltakere.

Mange av Oslo Golfklubbs juniorspillere deltok i turneringen  
og leverte gode resultater. I klasse jenter A stakk OGK med de  
fire øverste plassene! Thea Elise Wakeford-Wesmann foran  
Thilda Staubo, Dorthea Forbrigd og Ane Staubo. 
 
I klasse gutter B endte Bernard Slagsvold på en sterk 3. plass  
etterfulgt av Tomas Skajem på en 4.plass. 

Favorittseier i Ekteparmatchen

Sarah & Carl’s Cup and  
Anthony’s Minipokal 

Familiematch

Vinnerne ble Randi og Asbjørn Ramnefjell. F.v. Dorthea Forbrigd, Thea Elise Wakeford-Wesmann, Thilda Staubo, Ane Staubo, 
Emilie Ølstad og Stephen Newey.

Karoline Tvilde vant klasse jenter C foran Cornelia Karlsson – begge 
fra OGK. I klasse jenter E vant OGKs Selma Ditlev-Simonsen 
foran Maria Lindberg. 

Vi gratulerer med flotte resultater.

Finalen i familiematchen 2012 ble spilt søndag  
morgen 10. juni, og endelig skulle det lykkes for  
familien Fjeldstad.

De har deltatt ivrig med flere lag de siste årene og gjort det bra, 
men ikke vunnet tidligere.  I år var det også på håret at de klarte 
kvalifiseringen (nr.7 av 8 som gikk videre), men i matcspillet var  
de suverene. 

F.v Dagfinn og Frida Marie Berntsen spilte mot Ole og Inge Fjeldstad.
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Turneringer

St.Hanspokalen

Kavalercup 

Årets vinnere av kavalercup ble Eva Engelhardt og David Hansson med 40 poeng.

Kristin Julie Klæboe og Jeppe Nielsen.

Om pappa Inge av og til kunne være litt skjev, kom lavhandicapper 
Ole (hcp 4,7) og reddet laget. Finalemotstandere var veteran 
Dagfinn Berntsen med barnebarn Frida Marie.  Dagfinn spilte rett 
som en spiker, og Frida Marie hadde en nydelig sving. Men mot 
Fjeldstads i finalen vant de ikke et eneste hull, og måtte gi tapt på 
hull 12 (7/6) etter at Ole satte en birdie. 

Familiematchen hadde i år 14 påmeldte lag.  Kvalifiseringen ble 
vunnet av Dick og Phillip Berggren som dessverre måtte trekke  
seg etter å ha vunnet sin 1/4-finale. 

Inge ga en spesiell takk til Stephen i Pro-Shopen for lånet av klokke 
med avstandsmåler.

Eva Engelhardt og David Hansson tok hjem seieren for 
2012. Med totalscore på 40 poeng holdt de tradisjonen 
vedlike med en vinnerscore på 40 eller bedre. Runner 
up ble fjorårets vinnere Siri Wahlstrøm og Leif Astor 
Svendsen

Dessverre ble deltagelsen noe lavere enn forventet da 6 av damene 
avsluttet treningskurset med Carro akkurat på denne dagen og bare 
13 par stilte til start. 6 herrer spilte sin egen turnering med Erik 
Nes som vinner. Nærmest flagget på hull nr 11 ble vunnet av Kåre 
Engebretsen med 2,62 meter. Som vanlig, roser til damene og kaffe 
og vafler på terrassen. Og været - det sviktet oss ikke denne gangen 
heller.

Turneringen St.Hanspokalen ble gjennomført 16.17. 
juni. Tross noen kraftige regnbyger fremsto banen som 
vanlig i meget god stand. Deltagerlisten talte 9 damer 
og 27 herrer.  Alle damene fullførte. Blant herrene fikk 
vi 1 NS og 1 NR på søndag.

På lørdag fikk vi, tross været to meget gode scorer: Jeppe Nielsen 69 
brutto og Kristin Julie Klæboe 78 brutto. Startfeltet besto for begge 
klasser av spillere med lave HCP.

Beste netto score ble:
Damer
- Kristin Julie Klæboe med 70 og 68
- Vibeke Koren med 73 og 76
- Elisabeth Seeberg med 77 og 73

Herrer
- Jeppe Nielsen med 67 og 72
- Antony Newey med 74 og 68
- Dick Berggren med 70 og 72

Beste brutto score ble: 
Damer: Kristin Julie Klæboe med scorer: 78 og 76
Herrer: Jeppe Nielsen med scorer: 69 og74.

Hilsen Sven-Erik Sjøberg
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på sisterunden og det var klart for en dramatisk avslutning på hull 
18. Tor-Erik ledet i klubbhuset. Scenen var satt for dagens siste 
flight. Med birdie ville Vilhelm vinne, med par ville det bli omspill 
og en bogey ville resultere i seier til Tor-Erik. Vilhelm landet trygt 
på greenen med sitt innspill, men dessverre endte det med en 
treputt og seier til Tor-Erik med minst mulig margin. Tredjeplassen 
gikk til Askim GKs Torbjørn Johansen som gikk, siste runden på 
turneringens beste runde, 1-under par. Spesielt på backnine viste 
Torbjørn spill av stor klasse med 4-under par. 

Tor-Erik vant også klasse A i The International Trophy i fjor. I årets 
turnering var det satt opp pengepremier til de tre beste. 1 premien 
var på kr. 10.000 men siden Tor Erik er amatør mottok han et 
gavekort på kr 6.000 for seieren. De resterende kr. 4.000 vil bli gitt 
til et veldedig formål.

I klassen beste netto score vant Geir Ottar Askvik fra Asker 
Golfklubb. Foruten et gavekort fra BigHorn Aker Brygge på kr. 
1.000 vant Geir Ottar inntegning i kanskje Norges flotteste  
vandrepokal.

Flere andre Oslo GK spillere leverte meget solide prestasjoner  
gjennom helgen. Spesielt 17 år gamle Anthony Newey imponerte 
med en 11.plass til slutt, inklusive en sisterunde på 74 slag.

Bogstad var i utmerket stand gjennom hele helgen. Overalt var 
det bare lovord å høre og mange var ikke i tvil, Bogstad er Norges 
suverent beste bane. En skikkelig test med lynraske greener,  
vanskelige hullplasseringer og et monster av et par 4, hull 9 på 488 
meter. Snitt scoren på dette hullet var i løpet av helgen på 5.6 noe 
som klart viser vanskeligheten med Norges lengste par 4 hull.
Stor takk til alle spillere, funksjonærer og banemannskap som bidro 
til nok en veldig bra gjennomført The International Trophy.  
Velkommen tilbake neste år. Neste store turnering på Bogstad er, 
NM for herrer og damer i slutten av juli.

Turneringer

Årets utgave av tradisjonelle Midnight Cup ble avholdt fredag 22. 
juni med utslag fra klokken nitten.  Spilleformen var ni hull mixed 
greensome, scorekort med ferdig utfylling av lag med hdc og mot-
tatte slag var ordnet av admistrisasjonen, og turneringsleder  
Jens Engelstad fungerte som starter for de 10 påmeldte parene.  
Takket være heroisk innsats fra Jens holdt regnet seg borte, og alle 
kom inn tørre og fornøyde.  Deretter fulgte en nydelig tallerken 
roastbeef med godt følge før premieutdelingen ca. klokken 22.30.  
Jens Engelstad med makker Anne Riddervold kom først med sine 
24 poeng på 9 hull, og får sine navn på pokalen i tillegg til premier 
fra et rikholdig gavebord der det var premier til alle.  

På de neste plassene fulgte Thomas Lindberg og Liv Jenny Lindberg 
Salvesen med 23 poeng og Trygg Thu og Catarina Haugen med  
21.  Øvrige plasseringer ligger i Golfbox.  På vegne av alle takker 
jeg for et vel gjennomført arrangement, klubben for dens bidrag  
og Magnus for god mat.

Per F. Moe

Midnight Cup

The International Trophy

En av sesongens store 
turneringer, The Inter
national Trophy, ble spilt 
på Bogstad 23 og 24 juni.  
Det ble en stor turnering
på alle måter med alt 
slags vær og en dramatisk 
avslutning på søndagens 
4. runde.

Først da lederballen satte sine siste putter på hull 18 ble det klart  
at Oslo GKs Tor-Erik Ullberg Knudsen vant Klasse A (brutto).  
Før siste runde ledet Oslo GKs Vilhelm Bogstrand med et slag på 
Tor-Erik. Vilhelm og Tor-Erik skiftet på ledelsen flere ganger underveis 

Tor-Erik Ullberg Knudsen og Geir Ottar Askig
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INVITASJON til åpen turnering for Herrer 55 år +

Spilleform Turneringen er en singleturnering. 36 hull stabl-
eford over to dager.

Premiering 1/3 del premieres i hver klasse
Josef Treiders Old Boys Pokal: Beste stableford brutto, klasse 1
Inez og Tom Høyers Pokal:  Beste stableford netto, uansett klasse

Klasser: • Klasse A: handicap høyest 11,4.   
• Klasse B: handicap mellom 11,5 og 18,4.  
• Klasse C: handicap mellom 18,5 og 24,5.

Utslagssted:  Tee 58

Runder • Runde 1 spilles 21. juli med intervallstart fra 
kl 09:06.  
• Runde 2 spilles 22. juli med shot-gun kl 
09:00.

Påmelding:  Påmelding i GolfBox eller på liste i klubbhus. 
Påmeldingsfrist: tirsdag 17.juli kl 12:00. 

Startkontingent/greenfee 
• For medlemmer av OGK: 300 NOK.  
• For ikke-medlemmer av OGK: 900 NOK.  
I startkontingenten inngår middag lørdag kveld.

Øvrig Maks. antall deltagere er 120. Inntil 50 % fra 
OGK 
Turneringen har venteliste prioritet etter laveste 
handicap. 

Aldersgrense:  Minimum fylte 55 år pr 31.12.2012
Handicapgrense:  24,5.

Turneringsleder:  Sven-Erik Sjøberg,  
e-post: sven-erik.sjoberg@c2i.net 
telefon: 909 48 927

Turneringer

Plucknett Invitasjon Old Boys 21.-22. juli 2012

Brian Plucknett jobbet som Pro i Oslo Golfklubb, 
og satte opp pokalen The Pluknett Cup i 1996. 
Turnerings formen er satt til individuell stableford  
over 18 hull. 

Turneringen har de siste årene blitt spilt som en av de sosiale 
turneringene, og ble i år spilt lørdag 30.juli med shotgun kl 10:00. 
Det var en kald morgen, men solen tittet etter hvert frem og fikk 
kvikksølvet til å krype noen grader oppover, men litt duskregn kom 
det også i løpet av runden.

Mange medlemmer hadde nok tatt ferie allerede, så det ble shotgun 
på halv bane med 38 deltakere.
Det ble mange poeng til de i toppen, og aller øverst kom Fredrik 
Berg Edseth med hele 41 poeng, foran Camilla R Juell med 40  
etterfulgt av Espen Stenberg på 37 poeng. 

Restauranten serverte gravlaks med dillstuende poteter, og kaffe og 
eplekake før premieutdeling med premier til både gode prestasjoner 
og closest to pin etterfulgt av noen premier til “lucky draw”.

Resultater:

1 EDSETH, Fredrik Berg (38) 18,8 23 F (13) 41
2 JUELL, Camilla Raanaas (28) 24,4 29 F (16) 40
3 STENBERG, Espen (22) 9,3 9 F (15) 37
4 FJELDSTAD, Inge (6) 12,1 15 F (1) 37
5 SOMMERFELDT, Christian Fr. (15) 15 18 F (11) 37
6 RUUD, Tone (12) 15,8 19 F (10) 36
7 KLÆBOE, Kristin Julie (8) 5,2 10 F (1) 35
8 MUSÆUS, Per (19) 14,4 15 F (12) 35
9 EKJORD, Vivi (27) 12,5 15 F (16) 35
10 JACOBSEN, Erik Leonard (3) 9,4 11 F (1) 34

F.v.: Camilla Juell, Fredrik Berg Edseth og Espen Stenberg.
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Vandrepokalen 4.-5. august

Turneringer

ÅPEN turnering for jenter og damer!

Spilleform: 36 hull stableford over 2 dager 18 + 18 hull

Mottatte slag: Fullt SH

Utslagssted: Tee 49

Cut: Cut etter dag 1 ved ½ part av startfelt og like, 
maks 36.     
(Ingen cut hvis 36 eller færre startende.)

Maks handicap:  36,0.

Startkontingent: Kr 100,- per spiller.

GreenFee: Ikke-medlemmer av OGK betaler i tillegg 
GreenFee på 500,-.  

 Startkontingent og evt GreenFee dekker begge 
rundene.

Startliste: Lørdag 4.8: Løpende start fra kl 12:00, trekkes
 Søndag 5.8: Løpende start fra kl 12:00, leder-

ballprinsipp
   
Maks. antall: 78 spillere, hvorav 1/3 del fra Oslo GK.

Påmelding: I GolfBox, innen 2.august kl 09:00

Turneringsleder:  Sven-Erik Sjøberg,  
e-post: sven-erik.sjoberg@c2i.net 
telefon: 909 48 927

Vikingpokalen 3.-5. august

FOURSOME MATCH FOR HERRER
ÅPEN turnering for menn fra golfklubber tilsluttet NGF

Spilleform: Foursome MATCH for par. Slagkonkurranse 
uten handicap. Lagets sammenlagte handicap 
kan ikke være under 12,0

Kvalifisering:  Foursome slag uten handicap, fredag 3.aug.  
Fra kl 15:00

Kvartfinale:  MATCH (8 beste par), lørdag 4.aug.   
 Fra kl 08:30

Semifinale:  MATCH (4 beste par), lørdag 4.aug.   
 Fra kl 14:00 

Bronsefinale:  MATCH 3. og 4. beste par, søndag 5.aug.   
Kl 08:57 (18 hull)

Finale:  MATCHFINALE (2 beste par), søndag 5.aug  
Kl 09:06 (18 hull)

Utslagssted: Tee 63

Maks handicap:  Maks handicap er 36,0.  
 Sammenlagt handicap for paret kan ikke være 

under 12,0.

Startkontingent: Kr 100,- per par.
 Spillere som ikke er mdl av OsloGK betaler  

i tillegg GreenFee på 500,-.  
 Startkontingent og eventuell GreenFee dekker 

alle rundene i turneringen.
Maks. antall par: 26

Påmelding: I GolfBox, innen 3.august kl 12:00

Turneringsleder:  Sven-Erik Sjøberg,  
e-post: sven-erik.sjoberg@c2i.net 
telefon: 909 48 927
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Baneavdelingens hjørne

Banen fremstår nå med god kvalitet og finish.  
Tilbakemeldingene fra våre medlemmer, gjester samt 
deltagerne fra International Trophy er positive når 
det gjelder banekvaliteten, men den tekniske gjen
nomføringen må kvalitetsikres bedre slik at spille og 
mestrings opplevelsen blir ivaretatt på en bedre måte. 
Dette skal vi få til. Det er likevel hyggelig med positiv 
feedback og en bonus for oss etter alt merarbeid som 
er utført etter vinterskadene vi fikk som utfordring  
i våres.  

I ukene frem til NM vil vi fokusere på alle små detaljer som skal gi 
oss det siste løftet både estetisk og kvalitetsmessig. Det er først nå 
vi er i posisjon og har kapasitet til å kunne ta tak i de små detaljene 
som har stått på vent grunnet mye merarbeid med overvintrings-
skader og ikke minst oppgraderingsprosjektene på hull 8, trening-
sområdene bak green 3, treningshullet ute ved hull 4, som alle har 
tatt mye tid. Vi venter som alle andre på at den virkelige sommeren 
skal komme slik at den siste rest av spor etter vinterskader kan 
legges.

I løpet av sist ukene og frem til i dag har vi utført følgende 
aktiviteter utover de vanlige klipperutinene:

• Fairwayene er luftet lett, flekker etter vinterskader er hjelpesådd 
og tilslutt så ble alle fairwayene sanddresset. Dette arbeidet ble 
utført på 2 dager med minimal forstyrelse for spillet. Når man 
får gode tilbakemelding på gjennomførte prosesser blir det 
en vinn-vinn situasjon for alle. Vedlikeholdsprosessen er helt 
avgjørende for at vi skal kunne levere kvalitet på både kort og 
lang sikt. 

• Greenene er luftet, værtikalskjært og dresset 2 ganger. Dette 
er arbeider som er helt avgjørende for tatchkontroll og sunn 
plante helse. Det påvirker ikke spillet da det legges ut små 
mengder sand pr. gang.

• Teestedene er sanddresset 2 ganger i løpet av perioden.
• Vannspeilet på hull 17 er renset 1 gang.
• Bunkerkantene er trimmet og fine.
• Senket klippehøyden fra 4 til 2,5 cm på semiruffen rundt 

greener samt intensivert gjødslingen med en klar målsetting 
om å få en tettere og bærekraftig gresstorv. Dette sammen med 
sanddressing skal bidra til forhåpentligvis å bedre spilleopp-
levelse for de som havner i ruffen. 

• Veier og trallesier er bokset og jevnet ut flere ganger etter  
kraftige regnskyll. Dette arbeidet utføres effektivt med  
maskinelt utstyr. 

• Lagt noe ferdiggress på div. områder hvor det er stor slitasje.
• Klippet ned randsoner mot vannspeil langs hull 11,12,13 og 

14. Det gir en bedre kontakt med vannet rent spillestrategisk  
og så er det visuelt pent. 

• Treningsområdene bak green 3 og ute ved hull 4 begynner å ta 
form. Fremdriften går litt saktere en vi hadde håpet og kunne 
forvente, men det er ikke så lett å pushe prosjektet uten litt mer 
stabil varme. 

• Når det gjelder dr.rangen og randsonen/ruffen opp mot 
fairway 9 i forkant av fairwaybunker er fremdriften mangelfull 
grunnet stillestans i bandyprosjektet pt. Vi får ingen respons 
på henvend elser til entreprenøren som vi er avhengig av for å 
kunne sluttføre grunnarbeidene før ferdiggress leggingen der. 
Vi beklager dette og de evt. komplikasjoner det måtte ha for 
spillet. 

Jeg håper våre medlemmer og gjester får mange fine golfopplevelser 
resten av sesongen. Vi skal sørge for at kvaliteten og finishen blir så 
bra som mulig innenfor de ressursrammer vi har.

Vennlig hilsen John Riiber
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Greenene på Bogstad er noen av de beste i Norge  
og for å beholde topp kvalitet er det viktig at ned
slagsmerkene blir reparert så raskt som mulig.   
Anleggskomiteen lanserer i år en ny idé for å øke  
medlemmenes villighet til reparasjon av nedslags
merker.

Slik deltar du:
• Alle medlemmene får to greener der de skal reparere noen  

ekstra nedslagsmerker. 
• Det siste sifferet i ditt mobilnummer forteller hvilke greener  

du skal reparere et eller to ekstra merker på.  Ender ditt mobil-
nummer på 1 er det hull 1 og hull 11 som gjelder. Ender ditt 
mobilnummer på 2 er det hull 2 og 12 som er dine greener osv. 
Ender ditt nummer på 0 er det hull 10 som gjelder.

 
Slik reparerer du nedslagsmerker:
• Kast bort evt. løst torv som ballen har dratt med seg.
• Stikk greengaffelen ned i greenen rett bak ballmerket. 

Junioravdelingen i klubben arrangerer Golfcamp for 
små og litt større golfere i løpet av skoleferien. Første 
camp ble avsluttet fredag den 29. juni, neste camp 
finner sted i uke 33. 

-Det er ledige plasser i uke 33 så vi håper at mange melder sin 
interesse og melder seg på via nettsidene, sier Jan Wojtaszek.
I den første golf campen var vi til sammen en fin gjeng på 19 
stykker i ulike aldersgrupper. Trenerne bestod av Julian King, Thea 
Huseby, Benedicte Ditlef Simonsen og Jan Wojtaszek. Innholdet 
i treningen og treningsplasser var varierende og moro. Deltagerne 
tilbragte to dager i Lommedalen hvor vi spilte på bane, benyttet 
treningsområdene og avsluttet med grilling i solskinnet. Deretter 
var vi i en dag på Haga sin 9 hullsbane, før vi avsluttet med to 

Vellykket golfcamp for både små og litt større 

Reparer nedslagsmerker og vinn premie!

dager her på Bogstad. Barna synes det var særdeles gøy å gå på 
Bogstad hvor forholdene var best. Til transport var vi så heldige å få 
låne en 16 seters minibuss, som gjorde turen morsom og samlende.
I løpet av uken steg ferdighetsnivået kraftig på samtlige deltagere, 
og alle fikk gjennomført mye banespill.

Vi skal gjennomføre en tilsvarende camp i uke 33 (13.-17. august, 
se nettsider for påmelding). Opplegget vil bli noe av det samme 
som på den første campen. Med andre ord mye moro, sosialt samvær 
og mye golfspill.

Håper vi ses!

Hilsen Trenerteamet.

• Gå rundt merket og dra torven mot midten av ballmerket.           
• Trykk lett over såret med putteren.                                
• På denne måten tøyer du friske planter over såret som gir 

Etter årets sesong vil Baneavdelingen og Anleggskomiteen kåre årets 
best ivaretatte green og dele ut en premie til 3 av medlemmene med 
ansvar for denne greenen.

En glad gjeng på Golfcamp i uke 26.
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Formanden refererte skrivelse fra godseier Egeberg og frem
viste den fra ham mottagne Bogstadpokalen.
I anledning Bærums Verks anmodning om tilladelse til at 
lægge sin nye kraftledning til Sørkedalen over Bjerkodden 
blev det besluttet at overlate til Horn og Bryn og ta seg av 
saken. (Og det takker vi for).

Den første finale om Bogstadpokalen ble vunnet av Birger 
Halle som slo G. S. Deans over 36 huller.

Vinneren i dag, - klubbens eneste konkurransespiller av 1924 årene og årlig deltager 
om pokalen.

De Skandinaviske mesterskapskampe blev avholdt på 
Hovås ved Gøteborg og Olaf Heyerdahl klarte at komme  
op i semifinalen og fik 3die præmie.

Herr Halle stillet forslag om at opta juniormedlemmer.  
Det var stemning fra saken.

Indmeldelse godkjent av Dag Klaveness som juniormedlem.
Til sekretær ansettes O. Lütken med aarsgage av kr. 900,  
+ kr. 100, i kommunikationsbidrag.

Gilbert Heron fra Murcar, Scotland blev ansatt som  
professional med en garanti på £ 100. 

Det blev vedtatt at betalingen til caddies skal være kr. 0,50 
for 9 huller og kr. 1,00 for 18 huller. Caddierne skal rense 
klubberne efter endt spil.

I forrige utgave av OGK Nytt tok vi et 
tilbakeblikk til 1925. Denne gangen er det 
hendelser 1926 som står for tur. I klubbens
gamle bøker kan man lese følgende:

Det var en gang i 1926
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No-Show
I perioden 15.mai-15.juni er det hele 652 No-Show  
registrert. Det betyr at spiller ikke registrerer seg inn 
hos starter før spill, ikke møter til reservert tid, eller  
i verste fall at noen bruker andres medlemsnummer 
for å ”fylle opp” en starttid. Dette er noe vi kommer  
til å følge opp strengt i de neste månedene.  
De verste tilfellene vil miste retten til starttidsbooking.

Er du medlem med byggteknisk kompetanse?
Anleggskomiteen ønsker kontakt med en eller to 
personer som kan delta i komiteen og bidra med å 
avdekke og prioritere vedlikeholdsarbeid på klubbens 
bygningsmasse, som blant annet består av klubbhus, 
driftsbygning, bolighus og pumpehus. Føler du deg 
kallet, ta kontakt med leder i komiteen Inge Fjeldstad, 
e-post: inge@fjeldstad-eiendom.no.

NB! Viktige frister for medlemmer å overholde
Klubben styrer etter lover som er vedtatt av Årsmøtet. 
I lovverket står det oppført noen frister som det er 
spesielt viktig at alle medlemmer overholder.  
Nedenfor er to av de viktigste fristene oppført.
Endring av medlemskategori for 2013:  
Skriftlig melding til klubben før 1. januar.
Utmelding av klubben fra og med 2013:  
Skriftlig melding til klubben før 1. januar.
 
Julipriser på greenfee
Fra og med 1. juli og frem til 5. august tilbyr klubben 
greenfeespill til redusert pris. I samme periode utvides 
forhåndsreservasjonstiden fra 3 til 5 dager og banen 
åpner for greenfeespill hele døgnet.
Greenfee voksen: 800,- (med medlem 600,-)
Greenfee junior: 400,- (med medlem 300,-)

Oslo Golfklubb 
– et fantastisk sted å være!

Pro-Shopens hjørne

Pro-Shop
Stephen og Jayne annonserer at de, i løpet av juli, 
vil starte salg på Ralph Lauren. Ta turen innom og 
se om det er noe du har lyst på til en rabattert pris!

Drivingrangen er åpen
Stephen minner om at drivingrangen er åpen for spill. 
Åpningstidene er som følger:

Hverdager 08:00-21:00  
(mandag stengt mellom kl.16:00-19:00)
Lørdag og søndag 08:00-19:00

Pris for en bøtte baller: kr. 20,-

F.v. Stephen, Jayne og Anthony.


